
Het teruggevonden wetboek

De moord op Theo van Gogh en het publieke debat

jan schinkelshoek

Pim Fortuyn enTheo van Gogh zijn zeker na hun gewelddadige dood de heilig

verklaarde profeten van het nieuwe geloof geworden. Het geloof dat je hoe dan

ook moet kunnen zeggen wat je denkt. Wat ooit begon als een bijtende, bevrij-

dende ontmaskering van opgeblazenheid, zelfingenomenheid en gewichtigdoe-

nerij ontaardt nu maar al te vaak in lompe, smakeloze en vuige aanvallen om er

lukraak op los te pesten, aldus Jan Schinkelshoek in zijn bijdrage. Maar het vrije

woord is niet heilig en is binnen de democratische rechtstaat vanouds gebonden

aan grenzen. Dat het liberale blok in de Tweede Kamer, in reactie op pogingen

van minister Donner (CDA, justitie) om het klassieke delict rond de smadelijke

godslastering nieuw leven in te blazen, die beschermingsmuur wil slopen, geeft

volgens Jan Schinkelshoek aan hoezeer Nederland in de ban van Fortuyn is ge-

raakt. Problematisch aan de door hem ontdekte stijl van politiek bedrijven, door

Hirsi Ali gepraktiseerd en door Van Gogh gevulgariseerd, is dat ze uitgaat van

persoonlijke superioriteit: andermans opvattingen zijn minderwaardig.

Maar, zoals uit de bijbelse geschriften ook al blijkt, op zo’n manier is samenle-

ven niet mogelijk. Wat nodig is, is een politiek debat, met respect voor elkaars

overtuigingen, op het scherpst van de snede. Niets is daarbij erger dan politieke

correctheid. Vooral ‘het nette beschaafde christendom’ doet tegenwoordig wel

erg zijn best om alles wat aanstootgevend zou kunnen zijn bij voorbaat weg te

praten. En alles wat zich christelijk noemt, laat zich af en toe al te gemakkelijk

kwetsen door wat zich uitgeeft voor vrijdenkers, atheïsten en andere ongelovi-

gen. Als het christendom in het Nederland-van-morgen nog iets te zeggen wil

hebben, zal het zich in het publieke debat met meer zelfrespect moeten melden.

Wat heeft ‘Het Teruggevonden Wetboek’ te maken met de brute moord op Theo

van Gogh?

De zondag na ‘2/11’ preekte de dominee over het verloren gewaande wetboek, het

oudtestamentische verhaal1 over een oud, vergeten en verstoft heilig schriftuur

dat bij een restauratie van de tempel in Jeruzalem onverwacht weer boven water

kwam. Het is één van die beeldende, sprekende oproepen uit het Oude Testament

tot inkeer, bekering en omkering. Moraal: wie op eigen kompas vaart, loopt vroe-

ger of later vast en wie van beproefde paden afwijkt, raakt in allerlei onheil ver-

strikt.

Ik hoorde die bijbellezing-volgens-het-voorgeschreven-rooster sceptisch aan.

Kregen we een plichtmatige preek over de treurige stand van ’s lands zaken opge-
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diend? Zou de dood van Van Gogh worden geperst in een cliché van ellende, ver-

lossing en dankbaarheid? Of stond de kerk zo ver af van de maatschappelijke wer-

kelijkheid af dat de gebeurtenissen in Amsterdam er met de haren zouden wor-

den bijgesleept?

Ik heb die zondagochtend een lesje gehad. 

Het Nederland-van-nu vertoont meer dan een oppervlakkige overeenkomst met

het Israël-van-toen. Het ging er ogenschijnlijk heel ordelijk toe, het liep op rollet-

jes. Te midden van veel onrust en geweld maakte het land een periode van vrede,

welvaart en stabiliteit door. Koning Josia was een godvruchtig vorst die zelfs de

oude, vervallen tempel liet restaureren. Significant detail: die restauratiewerk-

zaamheden werden in groot vertrouwen uitgevoerd, rekeningen behoefden niet

te worden gecontroleerd.

Toen gebeurde het. Ergens uit een vergeten hoek van de tempel dook iemand een

oud, vergeten wetboek op, een boekrol waarin beschreven stond hoe het moest,

hoe God het wilde. Die ontdekking - dat is de clou van het verhaal - veroorzaakte

een schok in Jeruzalem en omgeving. De koning scheurde z’n kleed, staat er.

Hetgeen een teken van verootmoediging was.

De ontregeling na de vondst van een boekrol duidt erop dat Israël naar buiten

zelfverzekerder deed dan dat het van binnen was. En dat vergeten wetboek legde

die knagende onzekerheid pijnlijk bloot. De boekrol bracht aan het licht dat het

land, ondanks alle goede bedoelingen, tekort schoot. Wie het in eigen ogen goed

doet, ziet - gemeten aan andere, hogere standaarden - dikwijls niet hoezeer hij in

gebreke blijft.

De parallel met het Nederland-van-Van-Gogh ligt voor de hand.

Het land blaakt ogenschijnlijk ook van zelfvoldaanheid. Zeker, Pim Fortuyn heeft

wel wat twijfel gezaaid. En economisch gaat het niet zo voorspoedig als een paar

jaar geleden. Maar desondanks is ook onder Balkenende I & II het klimaat niet

drastisch omgeslagen. Nederland heeft het nog steeds goed met zichzelf getrof-

fen. Kijk maar naar de ‘berekeningen’ van het Sociaal en Cultureel Planbureau2:

de meeste Nederlanders zijn zo tevreden dat ze zich grote zorgen maken of het

wel goed zal blijven gaan. Misschien verklaren die twijfel en onzekerheid de ver-

kramping die het land soms in de greep lijkt te hebben.

Na twee moorden is Nederland wreed ontwaakt. 

In een rustige hoek van Europa waande het land zich jarenlang betrekkelijk vei-

lig. Het deed geen vlieg kwaad, het stond te boek als verdraagzaam, het had oog

voor de ellende in de wereld en het werkte heel idealistisch aan vrede, veiligheid

en vooruitgang. En, minstens zo belangrijk, het ging goed, héél goed zelfs.

Maar die idylle ligt aan scherven. Tot zijn eigen verbijstering heeft Nederland ont-

dekt dat het rondloopt in een wereld waar met scherp geschut wordt geschoten.

Een wereld waarin God niet dood is. Een wereld waarin verdraagzaamheid niet

vanzelfsprekend is. Een wereld die kolkt van onrust.

Mentaal raakt

Nederland in hoog

tempo ontregeld.
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Die omslag slaat heel hard toe.

Vooral mentaal raakt Nederland in hoog tempo ontregeld. Het weet zich geen

raad, het is uit zijn doen. Die afbrokkelende zekerheden hebben het land vatbaar

gemaakt voor extreme oplossingen. Dat gaat gepaard met een heftigheid die iets

onheilspellends heeft. Neem alleen al de taal die ministers, burgemeesters en co-

lumnisten in de mond nemen. Het buitenland vraagt zich af of ze daar in Holland

gek zijn geworden.

Nederland is in het defensief geschoten. In dat klimaat zijn Fortuyn en Van Gogh

heilig verklaard. Beiden gelden, zeker na hun gewelddadige dood, als profeten van

het nieuwe geloof - het geloof dat je hoe dan ook moet kunnen zeggen wat je

denkt. Geloof dat geen tegenspraak duldt. Geloof dat grenst aan fundamentalis-

me. Geloof dat onverzoenlijke trekken heeft.

Het is hetzelfde klimaat waarin Ayaan Hirsi Ali alle ruimte krijgt, waarin Geert

Wilders zich opwerpt als redder des vaderlands en waarin zelfs prinses Maxima

even uit het oog lijkt te verliezen dat ook woorden als kogels kunnen verwonden.

Het is een klimaat van onverdraagzaamheid in naam van verdraagzaamheid.

Het is een klimaat van polarisatie.

Nederland slaat door. Het publieke debat wordt gevoerd met een heftigheid die in

de polder ongekend is. Het lijkt wel of je pas meetelt als je een krasse opinie ver-

tolkt. Hoe dwarser, hoe flinker. Aanvankelijk klonk dat heel verfrissend, bevrij-

dend zelfs. Na het grijze Paars, het onmogelijke politieke bondgenootschap tussen

links en rechts, was het land toe aan iets dat het vlakke, het nietszeggende, het

ontwijkende oversteeg. Het is de onvolprezen verdienste van Pim Fortuyn dat hij

die holheid aan de kaak heeft gesteld. Onder het motto: ‘Ik zeg wat ik denk…’.

Maar die nuttige provocaties dreigen in hun tegendeel te verkeren. Steeds duidelij-

ker wordt hoe nadelig, hoe riskant en hoe schadelijk een aanpak à la Pim is. Wie

uitgaat van het eigen gelijk leert luisteren af. En waar niemand meer naar nie-

mand luistert, loopt het debat uit op moord en doodslag.

En het vrije woord dan? Nee, dat is niet heilig. Zelfs niet in een democratische

rechtsstaat. Ook de vrijheid van meningsuiting is gebonden aan grenzen. Om te

beginnen aan de grens die de wet3 stelt. Maar ook - misschien wel belangrijker -

aan de grenzen van het fatsoen. De opinievrijheid is geen vrijbrief om anderen te

grieven, te kwetsen, te beschimpen, te lasteren of belachelijk te maken. Om de te-

genpartij het bloed onder de nagels vandaan te halen. Het is een grondrecht dat,

net als alle andere grondrechten, daar ophoudt waar het andere begint. 

Was het niet Cicero die bijna tweeduizend jaar geleden al tot de ontdekking

kwam dat vrijheid van meningsuiting alleen kan bestaan dankzij een zekere mate

van zelfcensuur?

Als er één artikel bovenaan de grondwet verdient te staan, is het het recht op res-

pect. Veel meer dan zoiets onbestemds als een algemeen discriminatieverbod,

raakt dát aan de kern van een rechtsstaat: iedereen in Nederland heeft er recht op

fatsoenlijk en respectvol benaderd te worden.

Fortuyn en Van

Gogh zijn als profe-

ten van het nieuwe

geloof, heilig ver-

klaard. 
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Dat is de andere kant van tolerantie.

Typerend voor het verhitte, gepolariseerde opinieklimaat is het touwtrekken over

‘smadelijke godslastering’. Godslastering is in Nederland niet strafbaar. Nooit ge-

weest zelfs. Zelfs theologen moeten kunnen verkondigen dat God dood is. Maar

het was sinds de jaren ’30 - opkomend antisemitisme… - bij wetboek van strafrecht

verboden om dat te doen op een ‘smadelijke’ manier. Dat het liberale blok in de

Tweede Kamer, in reactie op pogingen van minister Donner (CDA, justitie)4 om het

klassieke delict nieuw leven in te blazen, die beschermingsmuur wil slopen, geeft

aan hoezeer Nederland in de ban van Fortuyn is geraakt. Alleen al de suggestie dat

er grievend, kwetsend, laat staan lasterend mag worden gesproken over wat grote

groepen mensen in hun ziel en zaligheid raakt.

Nee, je kunt niet alles zeggen wat je denkt.

Die stijl - door Fortuyn ontdekt, door Hirsi Ali gepraktiseerd en door Van Gogh ge-

vulgariseerd - gaat uit van persoonlijke superioriteit: andermans opvattingen zijn

minderwaardig. Dat zijn opinies die je niet alleen wegwuift, maar vooral ook bela-

chelijk maakt. Dus praat je met dédain over minderheden; dus doe je islamieten af

als ‘geitenneukers’; dus voel je je vrij om via een film een ‘achterlijke’ religie te

schofferen.

Vooral die vergroving loopt de spuigaten uit.

Wat ooit begon als een bijtende, bevrijdende ontmaskering van opgeblazenheid,

zelfingenomenheid en gewichtigdoenerij ontaardt maar al te vaak in lompe, sma-

keloze en vuige aanvallen om er lukraak op los te pesten. Wat een scherpe pole-

miek was, verwordt meer dan eens tot platte karaktermoord. “Ik huiver bij de ge-

dachte aan de idioten die mijn manier zullen navolgen”, schreef de auteur W.F.

Hermans, een befaamd/berucht polemist, al in 19835.

In naam van het vrije woord meet iedereen zich met evenveel gezag over alles een

mening aan. Te beginnen bij de opstelling van het Nederlands elftal6. En men

meent die mening er ook nog te mogen uitgooien op een manier die hem het

meest bevalt. Desnoods in de vorm van hate mails. 

Het publieke debat zal op het scherp van de snede moeten worden gevoerd, scher-

per dan in het verleden. Er zijn in de naam van verdraagzaamheid te veel en te

lang ongemakken en onaangenaamheden weggepoetst. Als de moord op eerst

Fortuyn en daarna Van Gogh iets duidelijk heeft gemaakt, is dat het niets oplost

om meningsverschillen achter het behang van de polderdemocratie te plakken.

Dat levert op z’n best een ‘lege tolerantie’7 op. Dat lijkt verdraagzaamheid, maar

het is een andere naam voor onverschilligheid die - omdat het onderlinge afstand

nauwelijks camoufleert - bij het minste of geringste kan omslaan in onbegrip,

weerzin of erger. 

Nederland moet het samen-leven weer leren. Net zoals meer dan een eeuw gele-

den minderheden - protestanten, katholieken, arbeiders - hebben moeten leren

om samen een nationale eenheid-in-verscheidenheid op te bouwen.

Die oude ‘pacificatiedemocratie’ was zo gek nog niet.

Als er één artikel

bovenaan de grond-

wet verdient te

staan, is het het

recht op respect.
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Wat na die twee moorden-uit-onverdraagzaamheid op het spel staat, is de inrich-

ting van de Nederlandse samenleving. Hoe willen we dat het land er over een paar

jaar uit ziet? Hoe willen we met elkaar leven? Hoe behandelen we andersdenken-

den? Hoe gaan we met de islam om? Hoe stellen we ons op tegenover een cultuur

en een godsdienst die afwijkt van wat wij gewoon zijn gaan vinden? Tegenover

achterstelling van moslimvrouwen? Discriminatie van homo’s?

Dat zullen we gezamenlijk moeten ontdekken. Al pratend, al discussiërend. Al

zoekend, al tastend. 

Dat vergt een publiek debat. Maar geen debat omwille van het debat. En een debat

is iets anders dan getetter aan de borreltafel, een soort Barend & Van Dorp waar de

grootste mond gelijk krijgt. Laat staan, een talkshow op de televisie die het debat

doet versmallen tot een reeks ongeremde emotionele uitbarstingen. En ook graag

iets minder lomp, ietsje minder hufterig dan gebruikelijk begint te worden.

Een publiek debat heeft nog het meest weg van een riddertoernooi: een steekspel

waarin voor en tegen hard worden uitgewisseld, waarin iemand ‘alles wat hij te

bieden heeft inzet’ om - zoals een middeleeuwse riddercode8 voorschrijft - ‘aan de

vorst te laten zien wat hij waard is’. Zo'n gevecht kan niet zonder spelregels. Niet

alleen om verruwing tegen te gaan, maar vooral ook om de deelnemers tegen

zichzelf te beschermen en om de hartstochten op de tribune te bedwingen. In de

hitte van de strijd glijdt men gemakkelijk uit. 

Het publiek debat is geen plek voor snel bezeerde geesten.

Het dient er stevig aan toe te gaan.

Meningen mogen best controversieel zijn, opinies dienen bij voorkeur tegen de

stroom in te gaan, taboes moeten aan de kaak worden gesteld. Niks is erger dan de

terreur van politieke correctheid. Maar dat is geen vrijbrief om er maar op los te hak-

ken. Onder de gordel te slaan. Of te grieven en te lasteren.

In het publieke debat gaat het erom anderen te overtuigen van jouw visie, jouw

ideaal, jouw waarden. En wie het ernst is met die overtuigingskunst, zal - om te

beginnen - behoedzaam, respectvol met tegenstanders omgaan. Ook zonder te

schelden, te kwetsen en te krenken kun je zeggen wat belangrijk voor je is.

Ja, je moet er iets voor opgeven: de aanspraak op het eigen gelijk. Je zult de ge-

dachte moeten toelaten dat een ander misschien ook een beetje gelijk heeft. En

ook als hij het niet heeft, moet je hem misschien wel de ruimte laten om zijn ei-

gen gelijk te beleven. Mits hij op zijn beurt ook andersdenkenden de ruimte laat.

Als iemand die relativering heeft moeten leren, zijn het christenen.

Het is nog niet zo lang geleden dat met een beroep op God de meest verschrikkelij-

ke dingen werden gezegd en gedaan. De geschiedenis is vol van voorbeelden van

de misbruik van Gods Naam. Hoe vaak is God niet voor het karretje gespannen

van pausen, keizers, kerken, ministers en partijen? Tot op de dag wordt Hij mis-

bruikt.

Niks is erger dan de

terreur van politie-

ke correctheid.

Maar dat is geen

vrijbrief om er

maar op los te hak-

ken.
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In doorsnee buigt de Nederlandse christenheid deemoedig het hoofd. Ook binnen

de kerken zelf is de meerderheid zich maar al te zeer bewust van de fouten, mis-

sers en niet zelden ‘zonden’ die in naam van God zijn begaan. Van de eens zo bla-

kende, soms zelfs aanstootgevende christelijke zelfverzekerdheid is weinig meer

over. Wie wil nog herinnerd worden aan het Bisschoppelijk Mandement uit 1954? Of

het niet minder assertiever herderlijk schrijven van de Hervormde synode over

‘Christen-zijn in de Nederlandse samenleving’ (1955)? Een terugblik op de al even stelli-

ge kerkelijke uitspraken over kernwapens - hoogtepunt van de actie tegen de

kruisraketten in de eerste helft van de jaren ’80 - maant ook tot bescheidenheid.

Maar misschien wel daarom laat alles wat zich christelijk noemt zich af toe al te

gemakkelijk kwetsen door wat zich uitgeeft voor vrijdenkers, atheïsten en andere

ongelovigen. In rond Nederlands: het christendom laat zich beledigingen en pes-

terijtjes soms te gemakkelijk aanleunen. 

Het wordt tijd voor ietsje meer zelfrespect.

Als het christendom in het Nederland-van-morgen nog iets te zeggen wil hebben,

zal het zich moeten melden. En met wat meer zelfbewustzijn dan het sinds, zeg,

de jaren ’50 heeft kunnen opbrengen.

Anno Domini 2004 doet het christendom wel heel erg zijn best om ‘gelikt’ over te

komen. Alles wat aanstootgevend zou kunnen zijn, wordt bij voorbaat wegge-

praat, weggesneden en weggeschaafd. En als iemand als Rocco Buttiglioni, kandi-

daat-Europees Commissaris, het woord neemt, weet het nette, beschaafde chris-

tendom niet hoe snel het afstand moet nemen van wat het nog niet zo lang

geleden hardop van de kansel verkondigde.

Nee, dat getuigt niet bepaald van kracht.

De angst om te kwetsen kan ook verlammen.

Of weet het christendom het niet meer? Is het uitgepraat?

Wat er in dat Teruggevonden Wetboek in de tempel heeft gestaan, vermeldt het

Oude Testament niet exact. Maar zoveel is zeker dat die boekrol het Jeruzalem-

van-toen met een schok tot nadenken aanzette. Zijn we, ondanks alle goede bedoe-

lingen, niet op drift geraakt? Willen we ons nog wel laten gezeggen - door ande-

ren, door de Ander? Zijn we bereid ons aan bovenmenselijke maatstaven te

spiegelen? Die oudtestamentische ‘verbondsrol’ - de woorden van de Nieuwe

Bijbelvertaling9 - vermaande mensen van hogerhand minder op zichzelf, minder

op vermeende vanzelfsprekendheden en minder op eigen gelijk te vertrouwen.

Vermoedelijk herinnerde het aan het ‘grote gebod’ om onze naaste lief te hebben

als onszelf. Misschien stond er ook zwart op wit de opdracht om, zoals op veel

plaatsen in de bijbel10 uitdrukkelijk gebeurt, God en mensen ‘niet te krenken’.

Wellicht vergezeld van de instructie: ‘Gij zult onder uw volksgenoten niet als een

lasteraar rondgaan.’11 En de wanhopige uitroep:‘Hoe lang nog zult gij mijn ziel

grieven en mij met woorden verbrijzelen?’12.

Anno Domini 2004

doet het christen-

dom wel heel erg

z’n best om ‘gelikt’

over te komen.
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Ja, de Bijbel is, net als veel andere heilige teksten, veel gebruikt tégen anderen.

Maar je kunt hem ook gebruiken vóór anderen. En tégen jezelf. 

Dat maakt nou precies het verschil uit tussen verdraagzaamheid en onverdraag-

zaamheid.

Dát werd me die zondag na de moord op Theo van Gogh duidelijk gemaakt.

Den Haag, november 2004

Jan Schinkelshoek, oud-hoofdredacteur van de Haagsche Courant, is voorzitter van de redac-

tie van Christen-Democratische Verkenningen.

Noten

1. Opgetekend in 2 Koningen 22 en 23.

2. In het zicht van de toekomst, Sociaal en Cultureel Rapport 2004.

3. “Niemand heeft voorafgaand verlof nodig om […] gedachten en gevoelens te

openbaren”, aldus artikel 7 van de Grondwet, “behoudens ieders verantwoor-

delijkheid volgens de wet.” 

4. Op het CDA-Congres van 13 november jl. bepleitte minister Donner om de

strafbepalingen over smadelijke godslastering (art. 147 en 147a WvS) van stal

te halen, om langs die weg grenzen te stellen aan kwetsende aanvallen op het

islamitische geloof. Naderhand kwam de minister er, onder politieke druk, op

terug. Maar een groot deel van de Tweede Kamer zag in zijn suggesties aanlei-

ding om precies het tegenovergestelde te bepleiten: afschaffing van de sluime-

rende strafbepalingen (motie-Van der Laan, D66). 

5. In het Supplement op Mandarijnen op zwavelzuur, waarin met name het katholi-

cisme onder vuur genomen werd.

6. Ex-bondscoach Dick Advocaat kan er over meepraten.

7. De titel van een essaybundel over vrijheid en vrijblijvendheid onder redactie

van Marcel ten Hooven (2002).

8. Geciteerd door Jacques Le Goff, De cultuur van middeleeuws Europa (1987)

9. 2 Koningen 23:2

10. Sla er de bijbelboeken Deuteronomium, Koningen, Jeremia en Spreuken maar

op na. 

11. Leviticus 19:16

12. Job 19:2
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